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Projektets namn:  Avtal 230 Stiftelsen Werner von Seydlitz 

Sökande:   Vetlanda BK U07 

Kontaktpersoner: Daniel Gustavsson, daniel@vetlandabk.se, 070-514 55 22 

  Per Månson, per.manson@vetlandabk.se, 070-691 95 44 

Halvårs bokslut Vetlanda BK U07 
 

Hej, 

Gott Nytt År på Er 

Vi tänkte att vi skulle ge er en uppdatering på vad vi har haft för oss under det första halvåret och vad vi 

delvis har spenderat ert bidrag på så långt. 

Vetlanda BK U07 är ett gäng härliga bandyspelande barn bestående av 19st grabbar och en tjej som är 

födda 2007, vilket innebär att det har tillkommit 3 spelare i år. Vi är 4st ideellt ansvariga ledare för detta 

härliga gäng bestående av Daniel Gustavsson, Per Månson, Joakim Hägglöf och Jonas Tejmark och vi har 

tränat dessa barn sedan de tillhörde bandylekis sedan 6-7 år tillbaka. Som vi har berättat tidigare är vi en 

mycket tight grupp med väldigt engagerade föräldrar som alla vill vara med och bidra med olika sysslor 

runt matcher, samt agera supporters för barnen på matcher och cuper.  
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Vår plan för året var ju att vi skulle gå upp och spela i en 11 manna serie, vilket vi även har gjort men vi har 

även valt att medverka i 7-manna poolspel för att alla ska få spela så mycket matcher som möjligt nu när vi 

är 20st i gruppen. 

Målsättning var ju att vi skulle vara med i följande 4st cuper under året beroende på hur mycket pengar vi 

lyckades att samla in till vår lagkassa. 

Aros Bygg Bandy Cup 9-11 november 2018, Västerås 

Stena Cup 5 januari 2019, Nässjö 

Knatten Cup 1-3 februari 2019, Sandviken 

Vår Cupen 8-9 mars 2019, Stockholm 

Tack vare ert bidrag så tog vi beslut att medverka i samtliga dessa cuper, samt att vi anmälde oss till en 

ytterligare cup i Trollhättan i början på november. 

Resultat 

Kakservice Cup U12, 3-4 november, Trollhättan 

Vetlanda – Skirö 7-0 

Vetlanda- Vänersborg 8-0 

Vetlanda – Gripen 12-0 

Vetlanda – Mölndal 10-0 

Vetlanda – Otterbäcken 7-1 

 

Vi slutade alltså som vinnare i denna cup. 
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Aros Bygg Bandy Cup U13, 9-11 november 2018, Västerås 

Denna cup var en av våra större utmaningar för året då vi valde att vara med i en av de större cuperna i 

Sverige för 13 åringar dvs att de var ett år äldre än oss. 

Vi vann vår grupp efter att besegrat följande lag: 

Vetlanda – Höjden 8 – 0 

Vetlanda – Sandviken 4 – 3 

Vetlanda – Hammarby 3 – 0 

I kvartsfinalen fick vi möta Västerås där vi spelade 2-2 efter fulltid men förlorade tyvärr på straffar. Vi var 

det klart bättre laget så det kändes väldigt snöpligt att åka ut på detta sätt. Detta innebar att vi fick spela 

match om femte plats mot Umedalen vilken vi vinner med 4-3, så det blev en hedrande 5 plats. 

 

 

 

Stena Cup U12, 5 januari 2019, Nässjö 

Vetlanda – Tranås 4-1 

Vetlanda- Villa BK 9-1 

A-slutspel 

Vetlanda – Nässjö 7-0 

Vetlanda – Vetlanda 08 6-0 
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Vi slutar som segrare i denna cup efter fyra vinster. 

 

 

Vi deltar ju även i seriespel med detta U12 lag och där har vi valt att vara med i P14:2 serien och där har vi 

stött på tufft motstånd då motståndarna är både 2 och 3 år äldre och vi har spelat följande matcher så här 

långt: 

Skirö F15 – Vetlanda 1-6 

Vetlanda – Tjust P14 7-4 

Vetlanda – Waggeryd P14 9-3 

Waggeryd P14 – Vetlanda 4-2 

Vetlanda – Skirö F15 4-3 

Tjust P14 – Vetlanda 6-5 

 

Vi har även deltagit i 4st poolspel i 7 manna (16 matcher) under året så långt. 

 

 

http://www.vetlandabk.se/


 

Storgatan 101 Telefon www.vetlandabk.se 

574 35 VETLANDA 0383-138 38 info@vetlandabk.se 

 

 

Nu till helgen är det dags att åka upp till Sandviken och spela Knatten Cup som är världens största 7-manna 

cup. Här har vi ett guld att försvara ifrån förra året så förväntningarna är stora och det ska bli roligt att 

möta lite lag ifrån norra Sverige. 

 

Vi vill härmed tacka för ert stöd som har gjort allt detta möjligt för dessa killar och tjej under året och vi 

återkommer när säsongen är slut för en uppdatering hur det har gått i de två cuper som vi har kvar att 

spela i år. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Vetlanda BK U07 

 

 

Per Månson 

Daniel Gustavsson 

 

Följ oss gärna på Instagram:  vbkp07 
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